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Notícies Agenda

Voteu per les dues
candidatures del Pallars
Jussà
Competeixen en la modalitat “Iniciatives
de protecció i millora del medi ambient”.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà,
en concertació amb el sector turístic de
la comarca, ha presentat dues
candidatures al Premi Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya 2015,

Tast eno-astronòmic al
celler Vila Corona
Dia 1:  A les 20:30 h del vespre tindrà
lloc al Celler Vila Corona un Tast eno-
astronòmic.

En cas d’estar interessats, només cal
trucar al telèfon 973 652638 / 650
529088 o bé escriure un @mail a vila-
corona@avired.com deixant el vostre

convocat pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat.

Més informació en aquest enllaç.

nom i cognoms, i el telèfon de contacte.

Més informació en aquest enllaç.
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http://www.pallarsjussa.net/ca/noticies/dues-candidatures-del-pallars-jussa-al-premi-medi-ambient-2015
http://www.pallarsjussa.net/ca/activitats/tast-eno-astronomic-al-celler-vila-corona-1-de-maig-2015
http://eepurl.com/9TOAH
http://eepurl.com/9TOAH
http://us4.campaign-archive1.com/home/?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=d16d85720e
http://us4.campaign-archive1.com/home/?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=d16d85720e
http://us4.campaign-archive2.com/feed?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=d16d85720e
http://us4.campaign-archive2.com/feed?u=e7424d789fa01bb1818845ea4&id=d16d85720e


El Pallars Jussà es
promociona a la fira de
turisme B-Travel
El Pallars Jussà va estar present al saló
de turisme B-Travel que es va celebrar al
pavelló 8 de Fira de Barcelona del 17 al
19 d’abril.

La participació a la fira es va realitzar en
diversos àmbits, destacant la presentació
de l’oferta turística del Pallars Jussà dins
el mòdul Pirineus de l’estand de
l’Agència Catalana de   ...

Més informació en aquest enllaç.

Productores
internacionals de
cinema visiten el Pallars
Jussà
Terradets i la línia de tren, entre els
atractius per als localitzadors d’espais
adients Sota el títol “Familiarisation tour-
Scouting in Catalonia” un grup de
representants de productores de cinema
estrangers, han visitat aquests dies el

II Caminada dels
Mocadors
Dia 2: 2a edició de la Caminada dels
Mocadors a la Terreta. És una caminada
popular i familiar de 31 km de recorregut
però sense gaire dificultat, on cada
poble està representat per un color. És
camina pels antics camins que feien
servir els veïns i que unien els pobles de
la Terreta, i es van explicant les
llegendes i la història de la Terreta.
Organitza: Associació pel patrimoni de la
Terreta.

Més informació en aquest enllaç.

XXIV Marxa Cicloturista
la Pallaresa
Dia 2: Marxa cicloturista de 180 km que 
va des de Tremp fins a Sort passant pel 
port de Montcortés, puja al port del 
Cantó per baixar fins a Adrall, i acaba 
amb el port de Bóixols per finalment 
tornar a Tremp.

Una ruta intensa per descobrir els dos 
Pallars.

Pallars Jussà per familiaritzar-se amb
espais susceptibles de ...

Més informació en aquest enllaç. Més informació en aquest enllaç.
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Clausura de les
Jornades
d’emprenedoria “Dijous
Emprenedors” al Pallars
Jussà
En el marc del desenvolupament del
programa Catalunya Emprèn del
Departament d’Empresa i Ocupació i
patrocinades per Global Lleida. El passat
dijous dia 9 d’abril es van clausurar les
Jornades d’emprenedoria “Dijous
Emprenedors”. Les jornades ...

Més informació en aquest enllaç.

Premi de fotografia
Paisatges del Passat
L’Ajuntament de Tremp va organitzar per
segona vegada el Premi de fotografia
Paisatges del Passat. Es tracta d’un
guardó que pretén posar en valor la
geologia i les ciències de la Terra i
difondre la importància de les diferents
formacions geològiques que
caracteritzen els nostres paisatges.

51ena Fira de Primavera
Dies 9 i 10: Fira tradicional celebrada
des de l’any 1964.
Se celebra el cap de setmana abans de
Sant Bonifaci (14 de maig).

Hi podem trobar estands d'empreses de
la comarca i institucionals, i a més a més
exposició de maquinària agrícola i del
sector serveis, fira de l’embotit amb
concurs de xolís, mercat d'artesania del
Pirineu Fantàstic, tast de cuina pallaresa,
etc.

Més informació en aquest enllaç.

Activitat “Toca - Toca”
Dies 16 i 17: Activitat gratuïta on
s’explicarà i es podrà tocar l’os de
dinosaure més gran d’Europa trobat a la
Conca Dellà.

Més informació a:

www.isona.cat     -      973 66 40 08

Més informació en aquest enllaç.Més informació en aquest enllaç.
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Quadre d'horaris dels
espais visitables al
Pallars Jussà - Pont
maig 2015
Aquí tenim els horaris d'obertura dels
espais visitables de la comarca,
actualitzats pel pont de maig 2015, per
què gaudiu del Pallars Jussà. També
inclou els horaris de les oficines de
turisme.

Més informació en aquest enllaç.

Més de 800 alumnes
descobreixen el Pallars
Jussà a través dels
itineraris que ofereix
l'entorn d'aprenentatge
L’Entorn d’aprenentatge de Tremp torna
a estar en ple funcionament, oferint un
any més a tots els centres docents de
Catalunya la possibilitat de realitzar gran
varietat de sortides amb activitats
encarades a facilitar l’aprenentatge en
base a l’observació directa i la
participació activa dels ...

Més informació en aquest enllaç.

Jornada de portes
obertes als museus del
Pallars Jussà
Dia 17: Aquest diumenge, en motiu del
Dia Internacional dels Museus, els
següents equipaments de la comarca fan
un dia de portes obertes:

Museu Hidroelèctric de Capdella
Museu dels Raiers
Botigues Museu de Salàs
Casa Bonifaci
Epicentre

Camí de les Trinxeres
Dia 23: El CEPS (Club d’Esquí de la
Pobla de Segur) i els ajuntaments de la
Conca de Dalt i de La Pobla de Segur
organitzen i us presenten, la V edició de
Camí a les Trinxeres.

Es tracta d'una cursa/caminada popular, 
que coincideix amb el 77è aniversari dels
atacs a la muntanya de Sant Corneli,
que van tenir lloc la nit del 23 al 24 de
Maig de l'any 1938.

Més informació en aquest enllaç.
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El Pallars Jussà en
diversos mitjans de
comunicació
A principis de mes podíem trobar a la
premsa diferents notícies sobre el Pallars
Jussà:
El 31 de març, Catradio informava sobre
l'inici de la nova campanya de "Vine a l
Pallars, Viu el Jussà" al minut 3:50 de:
Més de 200 persones protesten a
Lleida contra el crim masclista. L'1
d'abril  podíem trobar ...

Més informació en aquest enllaç.

Trial de la Pobla de
Segur i Conca De Dalt
Dia 31: Aquesta prova de trial entra dins
del campionat de Lleida anomenat
Campionat Ara Lleida, consta de 4
proves a la província i una és a la Pobla
de Segur i a la Conca de Dalt.

Des de l'any 2006, el Moto Esport
Pallars (club organitzador) no
organitzava cap cursa d'aquest tipus, ara
vol continuar la tradició de fer-la ...

Més informació en aquest enllaç.
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